
Regulamin  Gminnego  Konkursu Muzycznego  „ALE  TALENT!”

1.Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie  Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika 

Holesza w Świerklanach wraz z Partnerami Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Świerklanach i 

Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej z siedzibą w Czerwionce- Leszczynach.

2. Konkurs odbędzie się w dniu 20 maja 2017 r.

3. Miejscem odbywania się konkursu jest scena na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Świerklanach, 

ul. Boryńska 6, 44-266 Świerklany.

4.  Celem konkursu jest prezentacja solistów i zespołów z terenu Gminy Świerklany,  okazja do 

wymiany doświadczeń, popularyzacja piosenek, wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz 

zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki.

5. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie jednego utworu muzycznego w języku polskim.

6. Adresatami Przeglądu są:dzieci młodsze /6-9 lat/,dzieci starsze /10-15 lat/, młodzież /16-20/.

7. Zgłoszenia wykonawców/zespołów (zespół max do 3 osób)  przyjmowane będą do dnia  10 maja 

2017 r. 

8. Zgłoszenie z wypełnionym formularzem należy nadesłać na adres mailowy: 

stowarzyszenie.inicjatywa@op.pl  lub złożyć w sekretariacie SP nr 1 do dnia 10 maja 2017 r.

9. Nie rozpatrywane będą zgłoszenia kandydatów nie zawierające wypełnionego i podpisanego 

formularza zgłoszeniowego, który jest integralną częścią Regulaminu Konkursu. 

10. Kolejność prezentacji solistów/zespołów pojawi się na stronie Stowarzyszenie „Inicjatywa”  do 

dnia  18 maja 2017 roku.  

11. Organizator zapewnia pomoc techniczną w zakresie nagłośnienia/akustyki zgodnie  z 

zapotrzebowaniem zawartym w formularzu zgłoszeniowym.

 12. Uczestnicy Konkursu Muzycznego „Ale talent!” wyrażają zgodę na dokumentowanie ich 

twórczości oraz wykorzystanie nagranych materiałów  do celów marketingowych i promocji Konkursu.

13.Każdy z uczestników konkursu otrzymuje nagrodę. Jury Konkursuwyłoni najlepszych solistów lub 

zespoły.  Fundatorem nagrody publiczności jest Rada Rodziców przy SP nr 1 w Świerklanach.

14. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

15. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.



KARTA ZGŁOSZENIOWA Konkursu Muzycznego „Ale talent!”

Kartę zgłoszeniową należy wypełnić w całości, drukowanymi literami.  

Imię, nazwisko, wiek , szkoła

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonywany repertuar (tytuł, autor, kompozytor) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zaznacz właściwą odpowiedź 

o Podkład muzyczny w formacie mp3 

o Akompaniament grany na żywo, podać instrument……………………………………………………… 

Instruktor- imię, nazwisko  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy, e-mail instruktora 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów Konkursu Muzycznego „Ale talent!” 
nagrań audio, video oraz zdjęć wykonanych podczas prób i koncertów. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb Konkursu 
Muzycznego „Ale talent!”  zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r 

                                                                                   
…………………………………………………………………………………………………Data i podpis uczestnika


